SdruženíhasičůČecho Moravy a Slezska, Římská 45,l2t a7 Praha 2

USNEsENÍ
ze

shromáždění starostů oSH konaného dne 16. dubna 2011v CHH Přibyslav

Shromáždění starostů osH, po projednání přednesených zptáv a informací o
činnosti společností, ve kteých je SH Čvts zakladatelem anásledné diskusi, p ři j ímá
následující

usnesenÍ:
k bodu 2
Shromaždění starostů oSH

1. a) schvaluje pruběžnou zprávu o činnosti SH ČMS od posledního shromážděď
starostů oSH

b)

schvaluje Výročnízprávu o činnosti a hospodaření SH ČMS za rok 2010

c)

schvaluje pověřeného člena VV SH ČMS p. Jiřího orsáka, člena VV sH ČvtS a
nráhradníka p' Vojtěcha Pekrírka hlasovráním za SH ČMS na ryročnívalnou
hromadu HVP, a.s. s tím Že budou hlasovat pouze v zájmu SH ČMS

k bodu 3
Shromrížděnístarostu

1. schvaluje

oSH

zptávu o hospodďení SH ČMS za rok 2010

k bodu 4
Shromaždění starostů oSH
1. bere na vědomí Zprávuo činnosti ÚKRR zarok2Ol}

k bodu 5
ShromaŽdění starostů oSH
1. Bere na vědomí informace o výsledcích činnosti FrVP,a.s.' Fire Edit, s r.o. a
VPO,a.s. zarck 2010.

2" Dodatečně ryh_v!1jc - rozhodnutí W SH ČMS ze dne26.11. 2010 dle usneseru
Vv SH Čus e. ]6l20LO v souladu s Čt. gg odst. 5 Stanov SH ČMS, prodej

I9.I79 ks kmenových akcií společnosti Yýzbrojnapožárni ochrany, a's.' se sídlem
Praha 4, ohradní 1166126, PSČ 145 13, IČ47I 15 3I9, zapsarté v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze, oddíl B, vložka I72a, ve jmenovité
hodnotě 1.000 Kč/ akcie, ISIN CZ0009093407, vydaných na majitele
v zaknihované podobě, zájemci_ společnosti EXIM PROTECT a.S. Se sídlem
Kladno, Libušina 504, PSČ 272 03, rČ oto 72 823, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3623, za symbolickou kupď
cenu ve výši i,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) s podmínkou, že EXIM
PROTECT a.s. současně se smlouvou o prodeji akcií uzavŤe písemnédohody se
Sdružením hasičůČech' Moravy a Slezska, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a

První hasičskou a.s., kterými podle $ 533 občanskéhozákoníku přistoupí jako
další,solidámí dlužnik vedle původníhodluŽníka Výzbrojny požámíochrany' a.s.
kzávazktlmtéto společnosti vůčiSdruŽení hasičůČech, Moraly a Slezska ve výši
2.000.000,00 Kč, vůčiHasičskévzájemné pojišťovně ve ýši 2.292.785,00 Kč a
3.165.750,00 Kč a vůčiPrvní hasičskéa. s. ve výši 1 .286.72|,O0Kč.
k bodu 6
Shromáždění starostů oSH

1. Ukládá výkonnému výboru

2.
3.

Shromaždění starostů oSH

vyhodnotit diskusní příspěvky z jednání

ukládá výkonnému výboru předložit na příštímzasedání SS oSH analýzu
vyvoje ve fi FIRE EDIT' s.r.o. a návrhy na dalšípostup
schvaluje dopis starostů oSH ze shromáŽdění dne 16.4.2011 poslancům
s doplněním o informaci starosty Ing. Schulze

k bodu 7
Shromáždění starostů oSH

1.

Schvaluje usnesení SS oSH ze dne 16. dubna 201

V Přibyslavi dne

16. dubna

201l

/r,r-

Předsedající
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Předseda návrhové komise
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